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Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 25. april 2012
Til stede:
Arkitekterne: Louis Becker, Johan Adam Linneballe, Carsten Hoff og Johnny Svendborg.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini, Anja Franke, Mette Gitz-Johansen (formand), Sophia Kalkau, Leif
Kath og Heine Skjerning.
Afbud: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Poul Ingemann, Torben Schønherr og Anders Abraham.
Referent: Mette Sloth Møller
Kunstcirkulæret
Der har været afholdt møde den 21. marts 2012 med rådets nuværende og tidligere repræsentanter i
BYGST, Eva Koch, Peter Holst Henckel og Lone Høyer Hansen, repræsentanter fra rådets forretningsudvalg samt Anja Franke, og Torben Schønherr om nedlæggelsen af UBST (Universitets- og
Bygningsstyrelsen) og efterfølgende indlemmelse i BYGST (Bygningsstyrelsen). Rådets repræsentanter i UBST/BYGST udtrykte bekymring over fremtiden for og forvaltningen af Kunstcirkulæret (1,5%),
bl.a. fordi cirkulæret skal revideres i forbindelse med en større revision af Byggeloven.
Statens Kunstfond er den myndighed, der skal rådføres med ifm. statslige byggerier og kunstneriske
udsmykninger, og det blev derfor aftalt, at invitere Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i Det Offentlige Rum (UFKIDOR) til et orienterende møde med rådets forretningsudvalg, Anja Franke og rådets repræsentanter i BYGST.
Mette Gitz-Johansen orienterede om mødet, hvor UFKIDOR bl.a. inviterede Akademiraadet til at
komme med input til udvalgets arbejde med Kunstcirkulæret.
Mødeplan for Akademiraadet 2012-2013
Udkast til mødeplan blev vedtaget og kan ses på denne side under fanen: Mødeplan.
Akademiraadets forretningsorden
Udkast til forretningsordenen blev vedtaget med enkelte justeringer og kan ses på denne side under
fanen: Forretningsorden.
Udvalg og arbejdsgrupper under Akademiraadet
Rådet havde en generel drøftelse af udvalg og arbejdsgrupper. Rådets økonomi er meget stram, og
det er derfor vigtigt, at rådet overvejer nødvendigheden og funktionen af eventuelle udvalg. Desuden
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er det vigtigt, at kommissoriet for udvalgets arbejde udstikker klare retningslinjer for økonomi, indhold,
funktion og mål.
Repræsentanter fra Landskabsudvalget og Arbejdsgruppen for Kunst i det offentlige rum var inviteret
til en drøftelse med rådet, og Morten Stræde og Ruth Campau deltog i mødet, hvor de orienterede om
arbejdet i hhv. Landskabsudvalget og Arbejdsgruppen for Kunst i det offentlige rum. Følgende udvalg/grupper blev herefter drøftet:
a
Akademiraadets Landskabsudvalg
Landskabsudvalget har holdt 4 møder i 2011, og der er afholdt 2 møder og planlagt yderligere 5 møder i 2012. Udvalget består af: Jeppe Aagaard Andersen, Hanne Bat Finke, Kristine Jensen (formand),
Jacob Kamp og David Zahle samt Lars Østerby, Marianne Jørgensen, Erland Knudssøn Madsen,
Morten Stræde og Inge Lise Westman.
På baggrund af orienteringen fra Morten Stræde samt Kristine Jensens statusrapport, drøftede rådet
landskabsudvalgets fortsatte arbejde og funktion mm. Det blev besluttet, at Mette Gitz-Johansen og
Anne Marie Nehammer mødes med Landskabsudvalget på udvalgets næstkommende møde den 20.
juni kl. 12.30 for at redegøre for rådets tanker om udvalgets fremtidige virke.
b
Arbejdsgruppen for Kunst i det offentlige rum
Arbejdsgruppen for Kunst i det offentlige rum, der bestod af billedkunstnerne Anja Franke, Toni Larsen, Ruth Campau og Morten Stræde samt arkitekt Camilla Hedegaard Møller, er nu nedlagt. Gruppen
har i oplæg af 21. februar i år anbefalet, at der nedsættes et permanent udvalg til at arbejde videre
med problematikkerne i forbindelse med Kunstcirkulæret (1,5%). Rådet tilkendegav, at det på nuværende tidspunkt ikke ønsker at oprette et permanent Udvalg for Kunst i Det Offentlige Rum.
c
Udvalget for Kirkekunst - et stående udvalg
Per Bak Jensen har meddelt, at han ønsker at trække sig fra Udvalget for Kirkekunst og rådet besluttede, at der på næste rådsmøde den 23. maj 2012 udpeges et nyt medlem til udvalget. Ellers er udvalgssammensætningen uændret. Medlemmerne af Kirkekunstudvalget er dermed arkitekterne: Karen
Exner, Bente Lange, Annemarie Lund og Kjeld Vindum samt billedkunstnerne: Mikael Thejll, Marianne
Jørgensen, Lene Desmentik, Karin Lorentzen, Morten Skriver, Leonard Forslund og Hanne Nielsen.
d
Stipendie- og Legatudvalget, billedkunstnere – et permanent udvalg
Bestående af fire medlemmer og fire suppleanter.
Rådet udpegede Milena Bonifacini og Heine Skjerning til udvalget (Anja Franke som suppleant). Juryen udpegede efterfølgende på jurymødet den 22. maj 2012 Mette Ussing og Christina Capetillo til udvalget (Kirsten Justesen og Gilbert Hansen som suppleanter).
Nyt rådsvalgt medlem af Akademiet
Rådet valgte Peter Birk Hansen som nyt rådsvalgt medlem for perioden frem til 31.3. 2017. Peter Birk
Hansen har efterfølgende takket ja til medlemskabet.
Danmarks Keramikmuseum, medlem til bestyrelsen i perioden 1.7.2012-30.6.2014
Rådet besluttede at bede Gunhild Rudjord om at forsætte bestyrelsesarbejdet i perioden fra 1.7.2012
til 30.6.2014. Gunhild Rudjord har efterfølgende accepteret at fortsætte i bestyrelsen.
Inger og Aage Nielsens Legat
Jes Fomsgaard har oplyst, at Civilstyrelsen har anmodet om tilladelse til at nedlægge legatet i 2012.
Legatbestyrelsen har besluttet, at restbeløbet efter legatet skal uddeles til musikere og billedkunstnere
med 3 portioner over de næste tre år. Rådet besluttede derfor, at bede Jes Fomsgaard om at gøre arbejdet med uddeling af restbeløbet færdigt, hvilket han efterfølgende har accepteret.
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Statens Værksteder for Kunst, Områdeudvalg for Billedkunst, medlem for perioden 1.6.2012 31.5.2015
Rådet besluttede at spørge Anders Bonnesen, om han ønsker at lade sig indstille til Områdeudvalget
for Billedkunst som den mandlige kandidat til posten, mens Toni Larsen genindstilles som den kvindelige kandidat. Kulturministeriet foretager beskikkelserne.
Den Holbergske Stiftelse, Tersløsegaard, medlem af bestyrelsen
Rådet besluttede at spørge Leo Villadsen, om han ønsker at træde ind i bestyrelsen for Tesløsegaard,
og rådet udpegede hermed undtagelsesvist et medlem uden for Kunstnersamfundet.
Meddelelser
A
Forretningsudvalgets møde den 19. april 2012
Evaluering af stiftelsesfesten
Til stede ca. 150 personer. De kongelige samt Morten Østergaard, minister for forskning, innovation
og videregående uddannelser deltog i festen.
Festforelæsning og musik: Komponist, forfatter og professor Karl Aage Rasmussen talte om ”Sonaten
der blev væk”. Om at fuldføre de ufærdige skitser til en hidtil ukendt klaversonate af Robert Schumann. Pianist Søren Rastogi spillede ”Finale Agitato, fra Robert Schumann, Sonate nr. IV i f-mol –
realiseret af Karl Aage Rasmussen efter en Schumann-skitse fra 1837.
Festforelæsningen og præsidentberetningen kan læses her på siden under fanen: Akademiet/Stiftelsesfester, hvor der også se billeder fra festen.
Følgende medaljer blev uddelt:
C.F. Hansen Medaillen: Arkitekt Jan Søndergaard.
Thorvaldsen Medaillen: Billedkunstner, fotograf Kirsten Klein.
Eckersberg Medaillen: Arkitekt Marianne Levinsen, billedkunstnerne Michael Elmgreen og Ingar Dragset, Marianne Hesselbjerg, og John Kørner.
Thorvald Bindesbøll Medaljen: Møbeldesigner Kasper Salto og designer, grafisk tilrettelægger CarlHenrik Zakrisson.
N.L. Høyen Medaljen: Kunsthistoriker, dr. Phil. Mikael Wivel, udstillingsleder Karen Lintrup, og arkitekt
Cort Ross Dinesen.
Se motiveringer og værker vist ved lejligheden under fanen: Medaljer.
Sekretariatet
Forretningsudvalget drøftede bemandingen af sekretariatet, og der var positive tilkendegivelser over
for, at fastansætte Mette Sloth Møller, der er cand. scient. pol. og ansat som vikar frem til 30. juni
2012. Der arbejdes videre med dette, der er dog forskellige ting, der skal falde på plads, herunder
økonomien til lønningerne mm.
B
Kgl. Bygningsinspektører – opfølgning på rådets prækvalifikation 2011
Der er aftalt møde med Mads Falbe-Hansen og Lars Krogh fra Bygningsstyrelsen, Klima-, Energi- og
Bygningsministeriet samt Louis Becker og Johnny Svendborg onsdag den 23. maj 2012 kl. 15.00 på
rådets kontor.
C
Akademiraadets årsrapport 2011 er godkendt af Kulturministeriet
Rapporten ligger på rådets hjemmeside under fanen: Information/Årsrapporter. Departementet har ikke indkaldt til virksomhedsmøde i år.
D
Akademiraadets Landskabsudvalg
Akademiraadets Landskabsudvalg har i brev af 14. marts 2012 til den nyoprettede Natur- og Landbrugskommission gjort opmærksom på udvalgets eksistens og har stillet sig til rådighed for kommissionens arbejde.
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E
Nedlæggelse af Vejpris
Vejdirektoratet har meddelt, at de har besluttet at nedlægge Vejprisen, som har været uddelt siden
1994. Beslutningen er truffet som led i de besparelser de statslige institutioner er blevet pålagt i årene
fremover. Camilla Berner, som Akademiraadet har udpeget til Vejdirektoratets Vejprisjury, er blevet
orienteret om nedlæggelsen.
F
Det Danske Institut i Rom
Kulturministeren har beskikket Poul Schülein som rådets andet medlem i bestyrelsen for Det Danske
Institut i Rom, for valgperioden indtil 2016.
G
Formandsmøde
Mette Gitz-Johansen og Bjarne W. Sørensen, formand for BKF, har den 25. april 2012 holdt møde på
rådets kontor og drøftet forskellige interesseområder. Mette orienterede om mødet.
H
Poul Gernes’ udsmykning af Herlev Sygehus 1976
Rådet skrev den 25. januar 2012 til Herlev Hospital og gjorde bl.a. opmærksom på,
at det er et generelt problem, når bevaringsværdige offentlige kunstudsmykninger destrueres eller
skæmmes, og at Poul Gernes udsmykning af Herlev Hospital er enestående og bør bevares.
Sagen har efterfølgende i april måned givet anledning til en del polemik i pressen, hvor der flere steder
henvises til rådets udtalelse. Mette Gitz-Johansen blev interviewet til TV-2 Lorry den 3. april 2012.
Eventuelt
Louis Becker tilbød at invitere en kollega til at komme og fortælle om kunstneriske udsmykninger på
hospitalerne til næste rådsmøde.

